На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл.гласник РС, бр.51/9 и 99/11 – др.
закони), Одлуке о начину финансирања пројеката удружења грађана и невладиних
организација из буџета општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“ бр.22/12 ) и
члана 8. став 2. Одлуке о буџету општине Ћићевац за 2016. године („Службени лист
општине Ћићевац“ бр.20/15) , председник Oпштине дана 19.02.2016. године, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета
општине Ћићевац у 2016. години
ОБЛАСТ: Борачко – инвалидска заштита
Право учешћа имају удружења и НВО:
Које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр.
51/09 и 99/11 – др. закони);
Које је регистровано на територији општине Ћићевац, односно има седиште или огранак и
делују на подручју општине Ћићевац као општинска, међуопштинска и републичка
организације,
Које пројекат реализује на територији општине Ћићевац;
Које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
Које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о
реализовању пројекта;
Које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном
обављања делатности;
Које у последње две године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или
привредни преступ везан за његову делатност;
Које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног
осигурања.
Износ средстава намењених финансирању пројеката удружења грађана и невладиних
организација из буџета општине Ћићевац за 2016. годину који се опредељује по овом
јавном конкурсу износи 1.000.000,00 динара, Програм 15 – Локална самоуправа, Шифра
програма 0602, ПА 0001 – функционисање локалне самоуправе, функција 840, позиција
113, економска класификација 481000 – дотација НВО и удружењима.
Средства по овом конкурсу додељују се удружењима грађана и невладиним
организацијама са територије општине Ћићевац, у складу са Одлуком о начину
финансирања пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине
Ћићевац („Сл.лист општине Ћићевац“ бр. 22/12) и чл. 2. став 1. тачка 2. Решења о
утврђивању приоритетних пројеката невладиних организација и удружења грађана који ће
се финансирати из буџета општине Ћићевац у 2016. години, за реализацију пројеката из
области: Борачко –инвалидска заштита
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2016. године.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. Пријавни образац на конкурс

2. Попуњени образац предлога пројекта
3. Попуњени образац буџета пројекта
4. Попуњен образац наративног буџета пројекта
5. Оверену фотокопију решења о упису организације у регистар
6. Фотокопију оснивачког акта (Статута)
Критеријуми за оцењивање предлога пројеката су:
1. Усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса, 10 бодова
2. Реализација предложеног пројекта на територији општине Ћићевац, 10 бодова
3. Циљеви који се постижу његовом реализацијом, 20 бодова
4. Остварени резултати удружења грађана, односно невладине организације
претходних година, 10 бодова
5. Стручност координатора и стручњака укључених у пројекат, 10 бодова
6. Реалан финансијски план за предложени пројекат, 20 бодова
7. Одрживост пројекта, 20 бодова
Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија
конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној
коверти са назнаком „За конкурс-не отварати“ поштом или преко писарнице општине
Ћићевац.
Пријава се шаље поштом на доле назначену адресу:
Општина Ћићевац
Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката удружења
грађана и невладиних организација
Карађорђева 106
37210 Ћићевац
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице
http://www.cicevac.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 037/811 260, локал 14 или
путем електронске поште на адресу kabinetcicevac@gmail.com
Рок за подношење пријаве пројекта по овом јавном позиву је 06.03.2016. године
Комисија разматра пријаве и врши бодовање сваког пројекта према наведеним
критеријумима.
Предлог Одлуке о избору пројекта удружења и невладиних организација Комисија
доставља председнику Општине у року од 10 дана од дана закључења конкурса.
Председник Општине на основу записника и Предлога комисије доноси Одлуку о избору
пројеката удружења и невладиних организација која се финансирају из буџета општине
Ћићевац у року од 10 дана од дана пријема докумената од комисије.
О резултатима јавног конкурса председник Општине обавештава учеснике у поступку у
року од 8 дана од дана доношења Одлуке о избору пројеката.
Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Ћићевац објављује се у
средствима јавног информисања, на званичној интернет страници, као и у „Сл. листу
општине Ћићевац“, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора (Чл. 17. став
2. Одлуке о начину финансирања пројеката удружења грађана и НВО из буџета општине
Ћићевац ).

Учесници у конкурсу имају право да поднесу приговор Општинском већу у року од 8 дана
од дана достављања акта из претходног става, као и право увида у конкурсну
документацију.
По коначности Одлуке, председник општине Ћићевац закључује уговор о финансирању
пројекта из буџета општине Ћићевац са удружењима и невладиним организацијама
најкасније у року од 8 дана.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 454-7 /16-01 од 19.02.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Златан Кркић

